
EIN-DE-LIJK voelde ik aan alles dat het zover was... Je hebt het héél spannend gemaakt! ♡ 
• 
30/4: Ik wil veel doen, dan kom je, dat zou helpen. Maar dat lukt me echt niet meer. Zenuwslopend! 
Thuis of toch nog naar het ziekenhuis. 1MEI: In de tuin: “vandaag komt ze hé, ik voel het, het kan niet 
anders.” Zei ik. Papa antwoordde “Ja ik weet het niet meer, dat dachten we een maand geleden al. “Kijk 
Tiebe een mooie regenboog!” “Dat is zeker een teken!” “Dat zou mooi zijn, al zien we overal tekens 
verschijnen, haha” zei ik. “Den 11ste ga ze komen” zei papa (zijn verjaardag) Vandaag is je 
uitgerekende datum en je bent er nog steeds niet. Het wordt een héél spannend weekend. Eventueel na 
het weekend strippen dacht ik, we wachten even af stelde de vroedvrouw voor.  
• 
Maandag en woensdag erop planden we een afspraak in. We durfden nu wel niet zeggen dat we die 
afspraak niet gingen halen en ik ging bevallen. Ben je nog niet geboren dan maak ik donderdag een 
afspraak voor de monitor in het ziekenhuis. In de hoop dat ik vrijdag kan gaan en we het weekend nog 
mogen afwachten en zo de maximum van 10dagen die rond het thuis bevallen hangt wel krijgen. Dat 
zou exact 11 mei zijn zoals papa denkt, dan is het zijn verjaardag. Wat zou een dochter een mooi 
cadeau zijn!  
• 
Ik was de dag voor mijn uitgerekende datum begonnen met oefeningen te doen via youtube. 
Oefeningen om de bevalling in gang te zetten. Wie weet helpt het, in elk geval moest ik iets doen en in 
de fabeltjes zoals ‘ananas eten’ geloofde ik niet echt. Ik voelde het aan alles, "'t is voor vandaag of 
morgen. Het begon om 20u toch wat spannend te worden en ik voelde dat ik het wat ging verstoppen. 
Tiebe was nog wakker en ik had al vaker gehoord en de vroedvrouwen bevestigden dit: “eens de oudste 
slapen, als het rustig is begint je arbeid beter op gang te komen”.  
• 
Hij viel in slaap. Papa legde hem in bed en zette beneden een film voor ons op. Maar ik ging op de bal 
zitten. 00.00: Ik begon weeën op te vangen, ze kwamen weer sneller om de 2à3 minuten… zoals 
eerder. Maar ik voelde me meer in mezelf, stilletjes dacht ik ‘yes’. Papa kon zich bijna niet wakker 
houden dus ik zei hem ga maar bijslapen moest het straks gebeuren... Stiekem wou ik alleen zijn. Af en 
toe een kersenpitzakje opwarmen en de bal op. ♡ 
• 
Ik begon zenuwen te krijgen, ik schreef de frequentie van mijn weeën op en dacht wat als ik nu iedereen 
straks wakker maak en het is niet zo ver… al voelde ik me wel zo van: bring the action! 1:43 ze komen 
nu al een hele tijd om de 2à3 minuten met 2x een langere pauze van 5 en 11 min. … zucht! Ik voel me 
hierdoor onzeker want men gevoel zegt dat ik richting bevalling, jouw geboorte, ga. Dus ik wil de 
vroedvrouw toch al eens de situatie melden. Ze besluit dat het nog even kan duren maar als ik haar 
ondersteuning nodig heb ik tijdig terug mag bellen want voor nu wou ik nog wel even zonder haar 
verder.  
• 
2:30 de bal werkte even maar nu niet meer! 3:40 wou ik nog even proberen slapen, ik doe het licht uit 
en denk: dit gaat niet lukken. Begin minder het gevoel te hebben dat ik alleen wil zijn. Ik besluit toch nog 
niet te bellen of papa te wekken en ga in bad. Na een halfuurtje warm water op men buik merkte ik dat 
dit gewoon hele tijd niet werkte en ik voelde een persdrang, voor ECHT! Ik dobber nog wat in het bad 
dat stilletjes aan koud word en beslis ik moet hier uit en het andere bad in. 5:15 Ik roep je papa wakker 
en ga van bad naar de wc… niet het beste idee he! Dat gevoel dus, ik moet continue en de persdrang is 
er. Ik ga automatisch meer puffen en die wc zit gewoon goed om één of andere rare reden. Ben ik blij 
dat papa de badkamer in komt: “Dat bad moet vol!” zeg ik.  
• 
Hij antwoordt half slapend: “Is dit nu de moment om t…” Ik geef hem de meest kwade blik die ik in me 
heb en zeg hem “Haal mijn gsm dat ik de vroedvrouw bel en bel jij naar mijn zus, NU!”. Zij ging komen 
voor het geval Tiebe zich niet prettig bij het hele gebeuren zou voelen. “Oeh gaat het gebeuren?” En ik 



begin op dat moment te persen en geef een gil. Het was duidelijk voor hem en hij eindelijk schoot in 
actie, hij was wakker.... Tiebe wordt ook net dan weenend wakker. Dus ik zeg hem dat hij Tiebe even 
naar me brengt. Ik hoorde ook vaker dat die oudste pas wakker worden naar het einde toe vlak na het 
bevallen. Toen wist ik al zeker: niet in mijn geval want jij was serieus mee moeite aan het doen kleine 
meid... 
• 
Ik vertel Tiebe dat mama geen pijn heeft en hij geen bang moet hebben. Hij kijkt me toch wat vragend 
en vol ongeloof aan. Eno komt weer boven met de melding dat men zus haar gsm uit staat en haar 
vriend niet reageert. Tiebe is ondertussen wel rustig en het bevallingsbad loopt vol. Papa installeert de 
camera. Ik bel naar de vroedvrouw die zei dat ze me al eerder verwacht had en meteen vertrok toen ik 
zei dat ik echt wel het gevoel heb dat ik het persen stilletjes aan moet tegenhouden! We zijn 
ondertussen 5:30 bijna 6:00, ik kan de tijd niet meer in het oog houden en ga in mezelf. Papa gaat 
even naar beneden met Tiebe om de deur op een kiertje te zetten zodat de vroedvrouw rustig binnen 
kan. Ik heb ondertussen al een 4tal keer geperst op de wc maar ik hou me toch wat in, wat echt niet 
meer gaat op deze moment. Achteraf kom ik te weten dat Eno toen ook even stiekem naar de 
vroedvrouw belde, uit angst of ze wel op tijd zou komen want ik ging bevallen. 
• 
Hij komt boven en ik zeg hem dat ik niet meer kan wachten. Hij gaat naar de voordeur kijken die vlak 
onder onze badkamer zit… Ik hoor Rosanne arriveren ze komt de trap op terwijl ik weer wil persen en 
zegt meteen dat ik echt wel van de wc af moet. Gelijk heeft ze, wat doe ik daar? Ik ga het bad in wat 
echt al moeilijker gaat om over die rand te gaan maar zo blij dat ik terug in water kan, het meest 
aangename om weeën op te vangen vind ik! Ik kan in men hoofd keren, gewoon loslaten en ontspannen 
nu. Op een bepaald punt denk ik: ik moet toch even drinken, “dorst” en mijn kleine held Tiebe schiet ter 
hulp en geeft me een fles drinken aan. Rosanne verteld dat Leentje ook onderweg is en even later staat 
ze ook bij ons in de badkamer. Vanaf dat moment ging het even wat stiller (naar de buitenwereld toe) en 
ging ik echt persen... het duurt nog een 15minuutjes tot je geboren bent.  
• 
RECORDING: “Al voel ik me wel zo slap als iets ik probeer het te voelen in mijn buik…” zeg ik. “Kei 
goed je kan niet beter doen” “Het gaat fantastisch” spreken mijn lieve vroedvrouwen mij toe. “Je babytje 
gaat er bijna zijn nu hoor.” “goed ademen halen” af en toe checkt Rosanne in het spiegeltje en Leentje 
zit vlak bij mij. Af en toe is het zelfs aangenaam dat Leentje men hand vastneemt. Rosanne geeft af en 
toe wat druk op men rug wat ook aangenaam is! Op de achtergrond hebben papa en Tiebe gesprekjes 
door de pufgeluiden heen: Tiebe: “poep poep in bad … piraatje?” “Poep? (ja papa de camera sta naar 
men poep, Tiebe probeert je dat duidelijk te maken) kijk Tiebe haartjes” En ik pers! En jij duwt.”Ik zie het 
hoofdje” roept papa. “En de schouders ook nog…” zeg ik “die komen ook vanzelf” zegt de vroedvrouw 
en de andere vraagt nog om een klein duwtje voor het kinnetje, ok. “krijgt die lucht zo?” vraagt papa aan 
de vroedvrouw “die beweegt, sjoeke” zegt papa enthousiast “ja dat voel ik”.  
• 
Rosanne verteld aan papa hoe jij gaat komen na een duwtje van haar door mijn benen. Wat ik achteraf 
op beeld hoor maar toen allemaal gemist heb. “Geef maar is een goei duwtje.. je bent aan het duwen 
he” vraagt Rosanne. Jij komt er aan want ja hoor ik was inderdaad aan het duwen met de allerlaatste en 
meeste kracht die ik nog had. “Kei goe, kijk eens kijk eens Nina… je mag ze zelf aan nemen…” Ja daar 
was je dan opeens 2MEI, 6:33. Ik had het gevoelt en besefte het maar zag het net een seconde later. 
Ik knipperde op die seconde en daar lig je onderaan in het water, dit lijkt een slomotion momentje. 
Terug in versnelling, wauw hoe mooi is dit... ik grijp je uit het water: “Oooooh” roep ik uit terwijl ik je 
tegen me aan druk en ik kom recht. Jij geeft je eerste gilletje ‘Hier ben ik dan’. “Nina zo intens, echt een 
bevalling op eigenkracht” “Het is super snel gegaan” Fluisteren de vroedvrouwen me toe. “Ja echt snel, 
ik snap niet dat het ZO snel is gegaan”… “Bij een tweede is dat een beetje anders” zegt de ene “Ook al 
weet je al wat een beetje wat je te wachten staat” vult de andere aan.  
• 



Op de achtergrond heeft papa ondertussen al 10-15 keer “zusje” “daar is zusje” gezegd tegen Tiebe. Ik 
druk je nog eens extra tegen me aan en we kijken elkaar aan, je oogjes gaan dan weer toe. Het is 
misschien gek maar op het moment dat ik duwde en JIJ je weg uit mij baande, leek dat we een 
connectie maakten. Een afspraak om dit samen te doen en dat deden we, zo voelde dat. En dat zal me 
altijd bij blijven! Jij gaat dat niet zo levendig herinneren, zelfs helemaal niet maar daarom schrijf ik het 
hier voor je neer in dit dagboek. Wat heb jij dat ongelofelijk fantastisch gedaan men lieve meisje! Een 
derde gilletje klonk terwijl de ene vroedvrouw mee Lotte ondersteunt en de andere mijn tshirt mee helpt 
uit te doen. “Ze heeft bruine haartje en vele haartjes” zegt papa. Je komt huid tegen huid met me en ik 
wil me naar achter plaatsen. En als een storm komen mijn naweeën opgang. “Wat een mooi roos 
baby’tje” “knap gedaan mama” “Tiebe kei flink” vertellen de vroedvrouwen ons. “Een schoon boeleke” 
zegt papa. Dan de vraag om extra tetradoeken… “ik ben dat vergeten pakken uit de kast haha en het 
badje staat in de weg nu he” De ontlading is helemaal daar, de spanning is gezakt. 
• 
Maar mijn naweeën niet, die komen het me nog wat lastig maken. Ik voel me op momenten zo 
ongemakkelijk ik weet geen blijf met mezelf en wil het aangenaam voor jou maken. Gelukkig zijn die 
lieve vroedvrouwen hier ook. De extra doekjes komen en papa krijgt de opdracht voor een bekertje te 
halen en zo kunnen we jou met warm water overgieten. Ze vragen hoe je heet… ik vraag het aan Tiebe 
zijn antwoord is: “babiee” en komt rustig naar ons om te strelen hij raakt me aan “oh mama babie”. Daar 
liggen we dan. "Zal ik dat licht uit doen?" Vraagt Leentje Oh wat was ik blij, ze letten zo op dingen die je 
op die moment niet kan uitspreken. We hadden wel leuke kaarsjes gekocht en al maar die zijn niet 
boven geraakt want zelfs een thuisbevalling gaat niet volgens plan. Even bekomen, vond je je weg naar 
eten al helemaal op je zelf, wat knap! “hupla” zegt de vroedvrouw dat komt ook weer goed. Onder 
begeleiding van Rosanne gaan papa en Tiebe de navelstreng samen doorknippen en Leentje maakt er 
beelden van. Ik ben zooo blij, we deden dit samen met ons allen. Ik ben zo trots en opgelucht! Want 
waar ik de eerste zwangerschap van in het begin tot het einde relaxed was en overtuigd was dit te 
kunnen, werd in het ziekenhuis zoveel uit handen genomen. Ik weet gewoon dat heel eventjes langer 
het mij en Tiebe gelukt was maar het duurde al zoo gigantisch lang en daarbovenop kreeg ik tijdens het 
hele tafereel waarbij ik me voelde faalde de extra uitleg “ja jij gaat nooit van je leven een baby van 3kilo 
op de wereld zetten” knip, dag en salu. (om het heel kort te zeggen wat zo voelde dat)  
• 
Wel ik zal je zeggen Lotte is een dikke 800 gram zwaarder en 4cm langer. Ik deed het toch en om er 
een positieve draai aan te geven ook dankzij u mevrouw de gynaecoloog, want toen ik de eerste keer 
twijfelde om thuis te bevallen was ik nu vastberaden dit de tweede keer zeker te doen! En dit boezemde 
me wel angst in op een punt tijdens het persen en zonder iets te zeggen voelde Rosanne dit en heeft ze 
jou citaat volledig ontkracht. Met al hun aanmoediging lieten ze mij en Lotte dit doen, ze zorgde dat we 
niet zouden geloven in het niet kunnen op dat moeilijke momentje, ze namen niet over… ze stonden 
ons bij. Zo lief dat jullie zeiden: dat dit een mooi voorbeeld was van een bevalling op eigen kracht. Dit 
citaat zal ik ook nooit vergeten en zal ik koester. Om de gevoelens die ik had bij de uitspraak bij mijn 
eerste bevalling te doen genezen.  
• 
Eeuwige dank voor jullie rol in ons geboorte-/bevallingsverhaal! ♡ 
 

Nog nooit waren wij zo compleet!   " #$%&'( )*+,-./ 0123456 789:;  
 
Ons geluk kreeg met jouw grote broer Tiebe al een gouden randje en nu met jou erbij zal dat geluk schitteren 
zoals een volmaakt diamantje!  
 
Lieve Lotte jij bent zo sterk en ook heel zacht...  
jij bent simpelweg jij en dat is jouw kracht! 🏵 
 
 



 


